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  چكيده

واقع و مقرراتي راجع به آنها وضـع شـده          گذار   اهداي گامت و جنين از موضوعات مهمي است كه در كشورهاي پيشرفته مورد توجه قانون              
، هر چند كـه در مقايـسه    است تحولي در اين زمينه ايجاد كرده۱۳۸۲ مصوب ناباروردر ايران نيز قانون نحوه اهداي جنين به زوجين          . است

تواند نقـايص قـانون مـا را       يبررسي حقوق فرانسه در اين خصوص م      . هايي است   ها و نارسايي    با قوانين كشورهايي مانند فرانسه داراي كاستي      
  . و در اصالح و تكميل قوانين موجود به كار آيدكردهروشن 

در مورد اهداي گامت، يعني دادن تخمك يا اسپرم به وسيله شخص سوم به منظور توليد مثل، قانون ايران ساكت است و نياز بـه اصـالح       
  . اختالف نظر دارندموضوع،دارد و فقهاي معاصر در مشروعيت اين 

 شرايط و تشريفات اهـدا و        نيز  حاوي مقرراتي راجع به شرايط درخواست كنندگان و اهدا كنندگان و           ۱۳۸۲در مورد اهداي جنين، قانون      
براي مثال در قانون فرانسه توليد مثل يا بارداري براي ديگري، كه نمونه بارز آن      . اي جهات ناقص است     انتقال جنين است، هرچند كه از پاره      

 در اين خصوص وجود ندارد و مسأله قابل بحـث           صيهيچ ن باشد، به صراحت منع شده است، در حالي كه در حقوق ايران               ين مي رحم جايگز 
  .است

 آثار نـسب مـشروع از       تماميدر مورد نسب طفل ناشي از انتقال جنين، قانون فرانسه طفل را ملحق به زن و مرد دريافت كننده دانسته و                      
از لحـاظ نگهـداري،     « شده است، در حالي كه قانون ايران فقط از وظايف و تكاليف زوجـين اهـدا گيرنـده جنـين                       قائل او براي    را جمله ارث 

بنابراين قانون ايران الحاق كامـل طفـل   . سخن گفته و آنها را نظير وظايف و تكاليف اوالد و پدر و مادر دانسته است  » تربيت و نفقه و احترام    
بـه  . هم سكوت اختيار كـرده اسـت  ) محرميت(بين آنان را نپذيرفته و در مورد واليت قهري و منع نكاح به دريافت كنندگان جنين و توارث      

هاي متعدد است كه رفع آنها به اجتهاد جديد و اصالح قانون نيـاز   ها و نارسايي   هر حال قانون ايران در مقايسه با قانون فرانسه داراي كاستي          
  .دارد

  
  ، رحم جايگزيننابارورا، زوجين گامت، جنين، اهد :ها واژه كليد

                                                            
 تهران، خيابان انقالب، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي: پاسخگو نويسنده ∗

  ٤٤٨٣٣١٥٢: تلفن
E-mail: hsafaii@chamran.ut.ac.ir 
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  ٣٢٤

    وهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژ    

  مقدمه
اهداي گامت و جنين و شرايط و آثار آن از موضوعات مهمي است             
كه در حقوق كشورهاي پيـشرفته بررسـي و مقرراتـي راجـع بـه آن                

تواند نسبت به ايـن       گذار نمي   بديهي است كه قانون   . وضع شده است  
ـ  باشد اعتنا   گونه مسائل كه مورد نياز مردم است بي        ناچـار بايـد    ه و ب

در . تدابيري براي سامان دادن به آنها و حفظ حقوق افراد بينديـشد           
ويژه بعد از تشكيل سمينار مـسائل        ههاي الزم، ب   ايران، پس از بررسي   

 جنـين   ي اهـدا  ه، قانون نحو  ]١[١٣٧٧حقوقي انتقال جنين در سال      
 به تصويب مجلـس شـوراي اسـالمي         ٢٩/٤/٨٢ در   ناباروربه زوجين   

 اجرايـي ايـن     هنامـ   ينيآ. ]١[تحولي در اين زمينه ايجاد كرد     و   رسيد
  . ]٢[ تصويب و منتشر شد١٣٨٣قانون نيز در سال 

قانون مزبور گامي بـزرگ در ايـن زمينـه بـه شـمار              وجودي كه   با  
ـ   و آيد، در مقايسه با قوانين كشورهاي پيـشرفته         مي ويـژه قـوانين     ه ب

اسـپرم يـا    (هـداي گامـت      ا ه خصوصاًَ دربار  ،فرانسه بسيار ناقص است   
در . شـود  يمـ ديـده ن    مزبـور  هنامـ   مقرراتي در قانون و آيـين     ) تخمك

مثـل بـا كمـك       توليـد « در مـورد     ١٩٩٤فرانسه دو قانون در سـال       
 بـه تـصويب   )Procréation médicalement assistée(» پزشـكي 

ــسه       ــومي فران ــالمت عم ــانون س ــدني و ق ــانون م ــه ق ــيده ك    رس
)Code de la santé publique, C.S.P(  را اصالح و تكميل كـرده 

هاي قانون ايران  تواند نارسايي از آنجا كه بررسي اين قوانين مي. است
را نشان دهد و براي تكميل و اصالح آن سودمند باشد، در اين مقاله              

 اهداي گامت، اهداي جنين و نسب طفـل         هقوانين فرانسه را در زمين    
 بـا حقـوق ايـران       ، آن را  داده ناشي از انتقال جنين مورد بررسي قرار        

 و نقاط ضعف حقوق ايران را در پرتو حقـوق تطبيقـي              كرده مقايسه
  .يمينما روشن مي
  گامت اهداي

 شـخص   همقصود از اهداي گامت، دادن تخمك يا اسپرم به وسـيل          
فرض كنيد زن و شـوهري خواهـان        . مثل است    به منظور توليد  ثالت  
 ، شـوند  صـاحب فرزنـد   بيعي  توانند به طور ط      ولي نمي   هستند،  طفل

يا زن فاقـد تخمـك بـا تـوان بـاروري      و  زيرا شوهر فاقد اسپرم سالم      
و شـخص ثالـت      هاز اين رو از طريق اهداي اسـپرم بـه وسـيل           . است

تركيب آن با تخمك زن يا اهـداي تخمـك و تركيـب آن بـا اسـپرم          
و جنين تشكيل شده بـه      شود    مي باروري در آزمايشگاه انجام      ،شوهر

نخـستين  . گـردد    منتقـل مـي    ، اسـت  فرزنـد  كـه خواهـان      رحم زني 
قـانون ايـران    . شود مشروعيت اين عمل است      اي كه مطرح مي     لهأمس

 ،له مطرح نـشده   أمساين  در فقه سنتي هم     . در اين باره ساكت است    

انـد و در ايـن        ولي فقهاي معاصر در مسائل مستحدثه به آن پرداخته        
از طريـق تركيـب اسـپرم و        برخي باروري   . نظر دارند   زمينه اختالف 

و بعـضي بـه   ] ۳[ انـد  مـشروع دانـسته   تخمك مرد و زن اجنبي را نـا    
كه شارع اين عمل را منع نكرده و زنا در اين مورد صادق         استناد اين 

 مقـصود از زوجـين     (انـد    به جواز و مـشروعيت آن فتـوا داده         ،نيست
)Couple(   ست  زن و شوهر قانوني يا زن و مردي ا         ، در قانون فرانسه

) انـد   اقل دو سال زندگي مشترك داشـته      حد ،كه بدون ازدواج قانوني   
 هلأ مـس  ،شـود    ديگري كه از نظر حكم وضعي مطرح مـي         هلأ مس ].۴[

آيا طفل به زن و شوهر خواهان طفل        . نسب ناشي از اين تلقيح است     
شود يا به صاحبان نطفه؟ قانون ايران در ايـن زمينـه هـم                ملحق مي 

در اين خـصوص آن اسـت كـه طفـل بـه          سنتي   هنظري. ساكت است 
له در بـاب اهـدا و   أ آنجا كه ايـن مـس  زا. شود صاحب نطفه ملحق مي   

شود، در بخش آخر مقاله جداگانه بـه آن           انتقال جنين نيز مطرح مي    
  .پردازيم مي

در حقوق فرانسه مقررات نسبتاًَ جامعي براي اهداي گامـت يـا بـه        
ــسه    ــانون فران ــر ق ــ«تعبي ــخص  همداخل ــد ش ــث اه ــده اثال  »كنن

)L'intervention d'un tiers donneur (بينـي شـده اسـت     پيش .
 به بعد قانون سالمت عمومي فرانسه نـاظر بـه ايـن             L.1-1244مواد  

ثالث باشـد،  شخص ممكن است تلقيح مصنوعي با گامت    . مورد است 
كه اسپرم مرد اجنبي را با وسـايل پزشـكي جهـت لقـاح وارد                 چنان

 اسـت بـاروري آزمايـشگاهي و تـشكيل          رحم زن كنند و نيز ممكـن      
البتـه ايـن    . ثالث انجـام شـود    شخص  جنين در خارج رحم با گامت       

ين معني كه هنگـامي تجـويز       ه ا  ب . ثانوي دارد  هروش در فرانسه جنب   
اجـراي ايـن    . ممكـن باشـد    غيـر   زوجين هشود كه باروري با نطف      مي

روش داراي شرايطي است كه برخي بـه منظـور تـأمين بهداشـت و               
مت طفل يا مادر و برخي در راه مـصلحت خـانواده مقـرر شـده                سال
  :توان خالصه كرد  مورد زير ميچهاراين شرايط را در . است
ـ  ـن منظـ  ـيه ا  ب :بهداشتيـ     ايمني -۱  تـدابيري جهـت     ،ونـور قان

 هاي واگيردار انديشيده بررسي و اطمينان از سالمت گامت از بيماري
 ها را منـع كـرده      اي از اسپرم     آميزه  تلقيح مصنوعي با اسپرم تازه يا      و
 ه و نيز براي اجتناب از خطر همخوني، اهـداي گامـت بـه وسـيل     ]۵[

د بر آن را مجـاز ندانـسته        ي مورد محدود كرده و زا     پنجيك نفر را به     
  ].٦[است
 و بـه    يتگامـت مـشروط بـه رضـا       اهداي   :كننده  اهدا ت رضاي -۲

 البته اين اراده در هـر       .]۷[كننده است   اهدا هتر ابراز اراد   تعبير دقيق 
بايد بـه صـورت كتبـي و از         رضايت    و نيز  ]٨ [زمان قابل فسخ است   
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  ٣٢٥

     صفاييسيدحسين                                                                                                                                   ...       نارسايي هاي قانون ايران درباره اهداي گامت

 عـضو ديگـر خـانواده       . اخـذ گـردد    شخصي كه صاحب فرزنـد اسـت      
كننـده الاقـل بـه مـدت دو سـال           همسر قانوني يا فردي كه با اهدا      (

  .موافقت كنداين كار نيز بايد با ) زندگي مشترك داشته است
 و  (Don) ه از اصـطالح اهـدا      كـ     چنـان  :)تبـّرع (ن   مجاني بـود   -۳
آيد، دادن و گرفتن گامت بايد مجاني         مي  بر (Donneur) كننده اهدا

مبناي اين قاعده آن اسـت كـه جـسم انـسان و             . و غير معوض باشد   
سـتد   و دادمورد  هاي آن اصوالًَ نبايد كاال و مال تلقي شود و             وردهافر

ه ـي فرانـس  ـدنـون م ـ قان ۱۶ـ ۶ هداـمطبـق  . ردـرار گي ـادي ق ـاقتص
دهد   كسي كه به آزمايش روي شخص خود تن مي        «: ۱۹۹۴وب  ـمص

هـاي آن     وردهاآوري فـر    يا با برداشت اجزائي از جسم خـود يـا جمـع           
 در  .»تواند عوضي در مقابل آن دريافـت نمايـد           نمي ،كند  موافقت مي 

ال و   قابل بحث است و شايد بتوان گامت انسان را م          هلأحقوق ما مس  
 خـون را    ،طور كه بعضي از فقهاي معاصـر       قابل معامله دانست، همان   

 بـا وجـود     ].۹[انـد   مال دانسته و به جواز خريد و فروش آن فتوا داده          
حل حقوق فرانسه با مصلحت اجتماعي و         رسد كه راه    اين به نظر مي   

  .منزلت انساني سازگارتر است
هـداي گامـت اسـت،      نام بودن نيز از شـرايط ا          بي :نام بودن    بي -۴

 قانون  ۱۶ـ ۸ هبرابر ماد . يعني نام دهنده و گيرنده بايد مجهول باشد       
 كننـده را    تواند هويت دريافـت     كننده مي     نه اهدا  …«مدني فرانسه   

در برخي از   ]. ۱۰ [»كننده را  كننده هويت اهدا    بشناسد و نه دريافت   
ايـن  در فرانـسه نيـز      . شـود   كشورها مانند سوئد اين شرط ديده نمي      

انـد كـه       خـصوصاًَ در رّد آن گفتـه       ،له محل بحث زياد بوده است     أمس
 كنوانسيون حقوق كودك اسـت كـه بـه طفـل حـق              ۷ همخالف ماد 

 همقـصود مـاد  : اند در پاسخ گفته. دهد پدر و مادر خود را بشناسد      مي
 بلكه پدر ، نيستاز ديدگاه زيست شناختي پدر و مادر ، كنوانسيون۷

كنندگان گامت يا جنين هم صدق    بر دريافتو مادر قانوني است كه
ـ        همچنين اين شرط بر   . كند  مي ويـژه از     هاسـاس مـصلحت طفـل، ب

 زيرا چه بسا طفل از اين       ه،شناسي، مورد انتقاد واقع شد     ديدگاه روان 
كـه تعـدادي از     به طـوري     ،وضعيت دچار ناراحتي رواني خواهد شد     

مـادر واقعـي خـود    خواندگان با ناراحتي به جـستجوي پـدر و      فرزند
با وجود اين، نظـر غالـب حقوقـدانان بـر مكتـوم مانـدن               . پردازند  مي

. گذار نيـز واقـع شـده اسـت         اهداي گامت بوده كه مورد قبول قانون      
كننده   دليل اصلي طرفداران اين نظر آن است كه افشاي هويت اهدا          

خواهي و نيكوكاري اقدام به اهـداي    خيرهبراي وي كه اغلب با انگيز 
كننـده و      ناراحـت  ،كند و به هيچ وجه خواهان طفل نيست         مت مي گا

گذار فرانسه بـراي ايـن شـرط          به هر حال قانون   ]. ۱۱[بازدارنده است 

ــرده    ــين ك ــري تعي ــراي كيف ــمانت اج ــال  ] ۱۲ [ض ــين ح و در ع
از يك سـو بايـد اطالعـات        : هايي براي آن قائل شده است      محدوديت
ربـط داده شـود و از        شتي ذي  اهداكننده به مقامات بهدا    همفيد دربار 

تواند به اطالعـات      سوي ديگر در صورت ضرورت درماني، پزشك مي       
 هويـت او باشـد      هكننـد   پزشكي راجع بـه اهداكننـده كـه مـشخص         

  ].۱۳[دسترسي پيدا كند
شود قانون فرانـسه در راه مـصلحت طفـل و     كه مالحظه مي   چنان

شـخص   هپذيرفتن اهـداي گامـت بـه وسـيل    ضمن خانواده و جامعه،   
هـايي بـراي آن      ثالث، يعني مرد يا زن اجنبي، شـرايط و محـدوديت          

مـشكل  . سـابقه اسـت    مقرر داشته كه قابل توجه و در حقوق ما بـي          
 قابل   نيز اصلي در حقوق ما مشروعيت اين كار است كه از نظر فقهي           

كه برخي    له از لحاظ فقهي حل شود، چنان      أچنانچه مس . استبحث  
گذار بايد مقررات مناسب     قانون،  اند  ن فتوا داده  از فقها به مشروعيت آ    

 كنـوني و جامعي در اين خصوص وضع كند كه جـاي آن در حقـوق             
 نسب طفل ناشي از اين روش و آثار آن نيـز            هلأالبته مس . خالي است 

  .جاي بحث دارد كه در بخش آخر بررسي خواهد شد
  اهدا و انتقال جنين

كننـد، بلكـه بـا        ا نمـي  معموالًَ اشخاص جنين تشكيل شده را اهـد       
ي نابـارور ن آن در اختيار مراكـز مجـاز درمـان           شتدادن گامت و گذا   

كنند كه جنين حاصل از آن به زوجين خواهان طفل كه             موافقت مي 
ايـن  . شناخته اسـت واگـذار گـردد       كنندگان نا   براي اهدا   آنها هويت

مراكز چه بسا تعداد زيادي جنين منجمد شده در اختيار دارند و بـه     
 ۳ همـاد (ر نماينـد    يـ  بانك جنين دا   ،توانند طبق مقررات    صطالح مي ا
 نگهـداري و    ،و مسئول دريافـت   )  جنين ي اهدا ه قانون نحو  هنام   ينيآ

در حقـوق   . هـستند  طبـق مقـررات      نابـارور انتقال جنين به زوجين     
ي ي اجراهنام  يني و آنابارور جنين به زوجين    ي اهدا هايران، قانون نحو  

د ناقص، در اين زمينه آورده كه ما به اختـصار از          آن مقرراتي، هر چن   
  .يميگو آن سخن مي

 قــانون، افــراد  ۲ هبرابــر مــاد  :كننــدگان  شــرايط درخواســت 
  : كننده بايد داراي شرايط زير باشند  درخواست

 قانوني نكـاح  ه بنابراين زن و مردي كه رابط . زن و شوهر باشند    -۱
تواننـد     نمـي  ، باشـند  چه زندگي مشترك داشته    بين آنان نيست، اگر   

مرده  همچنين زن مجرد يا زن شوهر     .  جنين كنند  يدرخواست اهدا 
ايـن    زيـرا  ،منـد شـود     دار شدن بهره    تواند از اين روش براي بچه       نمي

كـه    پذيرش براي حمايت از طفل كافي نيست و مصلحت او را چنان          
  كند نمي بايد تأمين
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  ٣٢٦

    وهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژ    

ن نداشته باشند   دار شد   به گواهي معتبر پزشكي امكان بچه       بنا -۲
صـدور ايـن گـواهي      . و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشـد        

 همـاد (ي است   نابارور مركز مجاز درمان     هپس از بررسي الزم به عهد     
  )نامه  يني آ۶

   زوجين داراي صالحيت اخالقي باشند-۳
 يعنـي صـغير، سـفيه و مجنـون          ، هيچ يك از زوجين محجـور      -۴

  نباشند
  العالج نباشند هاي صعب  مبتال به بيماري هيچ يك از زوجين-۵
   هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند-۶
   زوجين تابعيت جمهوري اسالمي ايران را داشته باشند-۷
 يك حـق فطـري و طبيعـي         ،دار شدن   كه حق بچه   توجه به اين   با

اصل برابري خودي و بيگانه در تمتـع از         با توجه به    است و از طرفي     
  ].۱۴[است شرط هفتم قابل ايراد ،نيحقوق مد

 ه قـانون نحـو    ۱ ه برابر مـاد   :)صاحبان جنين (شرايط اهداكنندگان   
كنندگان بايد زن و شوهر قانوني و شرعي باشـند       اهدا ، جنين ياهدا

اعـالم   و موافقت كتبي خود را جهت انتقال جنين به اشخاص ديگـر           
ن شـرايط زيـر      جنـي  ي اهدا هنامه قانون نحو     يني آ ۲ هدر ماد . نمايند

  :كنندگان ذكر شده است براي اهدا
   زوجيت قانوني و شرعيه علقه و رابط)الف
   سالمت متعارف جسمي و رواني و ضريب هوشي مناسب)ب
  گردان  آور و روان  نداشتن اعتياد به مواد اعتياد)ج
   هپاتيتو العالج نظير ايدز هاي صعب  مبتال نبودن به بيماري)د

 احراز شرايط فوق با مراكز مجاز تخصصي        ،دهبرابر تبصره همان ما   
  ي استناباروردرمان 

  :شرايط و تشريفات اهدا و انتقال جنين
 جنين فقط در صورتي مجاز است كه جنـين از تلقـيح             اي اهد -۱

  خارج رحم حاصل شده باشد
 جنين بايد به صورت كتبي ابراز       ي زوجين نسبت به اهدا    ه اراد -۲

نوشـته  . رضايت آنان وجود نداشته باشد    گونه ابهامي در      شود تا هيچ  
  ممكن است عادي يا رسمي باشد

 رايگـان آيد، بايد     مي كه از كلمه اهدا بر       واگذاري جنين، چنان   -۳
 واگـذاري معـوض جنـين را        ،باشد و قانون ايران، مانند قانون فرانسه      

 ،كه در واقع نوعي معامله انسان و مغاير شأن و منزلت آدمـي اسـت              
 قـانون   هقابل ذكر است كه اين اهدا از مقوله هبـ         . استتجويز نكرده   
 قانون مدني بايد مـال      ۷۹۵ ه زيرا موضوع هبه برابر ماد     ،مدني نيست 

 نخـستين حيـات و      ه در مرحلـ   يباشد، در حالي كه جنين كه انـسان       

 مال به   ،تواند حقوقي داشته باشد     داراي شخصيت حقوقي است و مي     
مـالي   يقت يك قرارداد غيـر     جنين در حق   يپس اهدا . آيد  شمار نمي 

زيرا . جانبه است  است و شايد بتوان گفت اهدا يك عمل حقوقي يك       
شناسند و  كنندگان جنين يكديگر را نمي    كنندگان و درخواست   اهدا

  يا مذاكره و تبادل اراده بين آنان وجود ندارد و دريافت كننده جنين           
ي نابـارور شود، مركز مجاز درمـان        گامت كه جنين از آن تشكيل مي      

كند و دشوار است كه ايـن مركـز را            است كه نقش واسطه را ايفا مي      
حل ديگر اين است كـه مركـز          راه. كنندگان بدانيم   وكيل درخواست 

ي را طرف قرارداد بدانيم و در ايـن صـورت يـك             نابارورمجاز درمان   
شـود   كنندگان و مركز ياد شده منعقد مي مالي بين اهدا قرارداد غير 

البته مجـاني يـا تبرعـي بـودن         . كه تابع قواعد عمومي قراردادهاست    
كننـدگان داده شـود،       مانع از آن نيست كه پاداشـي بـه اهـدا           ،عمل
تواند معوض باشد كـه عـوض در ايـن             قانون مدني مي   هكه هب   چنان

  صورت فرعي است
ايـن  . نـام باشـد    انون فرانسه بي   اهدا بايد محرمانه و به تعبير ق       -۴

نامه قانون  يني آ۱۶ و ۳ ولي در مواد     ،شرط در قانون ايران ذكر نشده     
توانـد    نامـه مـي      ينيـ شود كه آيـا آ      له مطرح مي  أآمده است و اين مس    

رسد كه جاي     به نظر مي  . شرطي را كه در قانون نيامده است بيفزايد       
  نامه  ينياين شرط در خود قانون است نه آ

لـزوم مجـوز    . ي بايد با مجوز دادگاه باشـد      يدريافت جنين اهدا   -۵
. دادگاه از نظر اهميت موضوع و احراز شرايط مقـرر در قـانون اسـت              

دادگاه خانواده خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي           
مدني بـه درخواسـت زوجـين رسـيدگي و تـصميم مقتـضي صـادر                

يـد صـالحيت زوجـين قابـل     فقط تصميم مبني بر عـدم تأي     . كند  مي
  )نامه  يني آ۵ ه قانون و ماد۴ هماد(نظر است   تجديد

  :بررسي تطبيقي
قانون فرانسه در مورد اهدا و پذيرش جنـين آزمايـشگاهي مـشابه             

گذار فرانسه در ايـن مـورد        گيري قانون   البته سخت . قانون ايران است  
راجعه به ويژه در اين خصوص م ه  ب،بيشتر از مورد اهداي گامت است

ي يدادگاه و احراز شرايط قانوني و صدور مجوز از سوي مرجـع قـضا             
بـا  . كه در حقوق ايـران الزم شـناخته شـده اسـت             الزم است، چنان  

  .خورد وجود اين چند تفاوت مهم در اين خصوص به چشم مي
 ه در قانون فرانسه اهـدا و پـذيرش جنـين آزمايـشگاهي جنبـ              -۱

مثـل مـصنوعي       مي مجاز است كه توليد    ي دارد و هنگا   يكامالًَ استثنا 
 ه اول با استفاده از گامت زوجين خواهان طفل و در مرحلـ      هدر مرحل 

دوم با آميزش گامت يكي از آنها با گامت شخص ثالث امكان نداشته         
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  ٣٢٧

     صفاييسيدحسين                                                                                                                                   ...       نارسايي هاي قانون ايران درباره اهداي گامت

بينـي    مراتـب پـيش      در حالي كه در حقوق ايران اين سلـسله         .باشد
 تركيـب   رسـد كـه تـشكيل جنـين از          نشده است و حتي به نظر مي      

گامت يكي از زوجين با گامت شخص اجنبي و انتقال آن به رحم در              
  .حقوق فعلي ايران مجاز نباشد

 در حقوق فرانسه، عالوه بر زن و شوهر قانوني، زن و مردي كه              -۲
تواننـد درخواسـت       مي ،قل دو سال زندگي مشترك داشته باشند      حدا

 و شـوهر    كه در قـانون مـا فقـط زن         دريافت جنين نمايند، حال آن    
 فرهنگ و اعتقادات مذهبي     با توجه به  كه  دارند،  قانوني چنين حقي    

   كامالًَ موجه است ،ما
 در قانون فرانسه در ايـن زمينـه تفـاوتي بـين اتبـاع كـشور و                  -۳

بيگانگان نيست، در حالي كه در قانون مـا حـق دريافـت و پـذيرش                
  جنين به اتباع جمهوري اسالمي ايران اختصاص دارد

وق فرانسه الزم نيست جنين تشكيل شده از گامـت زن            در حق  -۴
 اعـم از    ــ   بلكه يك عضو خانواده صاحب فرزند      ،و شوهر قانوني باشد   

 بـا موافقـت عـضو ديگـر خـانواده           ــ     خانواده قانوني و خانواده عملي    
تواند اقدام به اهداي گامت براي تـشكيل جنـين خـارج رحمـي                مي

ي بايد از گامـت زن و       ياهداكند، در حالي كه در حقوق ايران جنين         
فرهنـگ ملـي و     توجـه بـه     شوهر قانوني تشكيل شده باشد، كـه بـا          

  توجيه است  مذهبي ما قابل
صراحت ه   در قانون فرانسه توليدمثل يا بارداري براي ديگري ب         -۵

رحـم جهـت    دادن   بنـابراين اجـاره يـا عاريـه          ].۱۵[منع شده اسـت   
گونه    در بطالن اين   پرورش جنين ديگران هم ممنوع و باطل است و        

 معامله بودن جـسم انـسان و اصـل غيـر            قابل قراردادها به اصل غير   
تصرف بودن وضعيت اشخاص و مغايرت قرارداد با نظم عمومي            قابل

 ليكن قانون ايران در اين باره ساكت است و          ،]۱۶ [استناد شده است  
رسد كـه     به نظر مي  . له از لحاظ فقهي و حقوقي جاي بحث دارد        أمس
تـوان در   قبول است و مي  حل حقوق فرانسه در حقوق ما هم قابل    راه

  ]۱۷[ قانون مدني نيز استناد كرد۹۷۵اين خصوص به ماده 
كننـدگان در اثنـاء       يك از درخواست  هر   در قانون فرانسه فوت      -۶

و در تأييد آن به زوال ] ۱۸ [عمليات پزشكي مانع انتقال جنين است
كه مناسـب نيـست طفـل وارد         و اين  متقاضي و مصلحت طفل      هاراد

اي شود كه يك عضو آن فوت كرده و عضو ديگر براي آرامش  خانواده
اند و     استناد كرده  ،برد  و تسكين اندوه خود به پذيرش جنين پناه مي        

به همين دليل قانون فرانسه تقاضاي طالق يـا تفريـق جـسماني يـا               
. تقطع زنـدگي مـشترك را هـم مـانع انتقـال جنـين دانـسته اسـ                 

گـذار فرانـسه مقـرر داشـته اسـت كـه زن يـا مـرد                   همچنين قـانون  

تواند قبل از عمل انتقال جنين موافقت خود را           كننده مي    درخواست
 در اين صورت اراده فاقد اثر خواهد بود، مشروط بـر ايـن            . فسخ كند 

كه اعالم فسخ به طور كتبي نزد پزشكي كه مـسئول انتقـال جنـين               
اما قـانون ايـران در ايـن        . )۳ان ماده، بند    هم (است انجام شده باشد   

گيـرد كـه      مي بر درنيز   موردي را    ،موارد ساكت است و اطالق قانون     
 در زمـان حيـات      ،ويژه صدور مجوز دادگاه    ه ب ،تشريفات انتقال جنين  

.  ولي قبل از انتقال جنين شوهر فوت كرده است         ،زوجين انجام شده  
شـود و   ون مـا ديـده نمـي    در قاننظر واضحيدر مورد فسخ اراده هم  

جانبه اسـت،      قرارداد يا عمل حقوقي يك     نقابل فسخ بود   اصل، غير 
در حالي كه مصلحت اين است كه اراده در ايـن مـوارد قابـل فـسخ                 

 فرزندي بـه خـانواده آنـان        ،خالف رضاي باطني اشخاص    باشد، تا بر  
گذار به تـأثير انحـالل        به هر حال شايسته است قانون     . تحميل نشود 

شـده   توجه به نكات ياد    كاح در انتقال جنين و قابليت فسخ اراده با        ن
  تصريح كند

 در قانون فرانسه براي تخلـف از مقـررات مهـم اهـدا و انتقـال                 -۷
چنـين   لـيكن در قـانون ايـران         ، مجازات كيفري مقـرر شـده      ،جنين

  .بيني نشده است  ي پيشيضمانت اجرا
  نسب طفل ناشي از انتقال جنين

كننـده ملحـق      نسه طفـل بـه زن و مـرد درخواسـت          در قانون فرا  
شود و اين الحاق داراي تمامي آثـار نـسب مـشروع اعـم از ارث،                  مي

در . نفقه، واليت قهري، حضانت، منع نكاح، احتـرام و غيـر آن اسـت            
ــع رابطــ ــد هواق ــا     طفــل ناشــي از تولي ــا كمــك پزشــكي ب ــل ب مث
عيت طبيعـي   خالف قواعد سنتي، ناشي از واق      كنندگان، بر   درخواست

گـذار   قانون. شناختي نيست، بلكه ناشي از حكم قانون است         و زيست 
ي اين يفرانسه طفل را منتسب به زن و مرد متقاضي دانسته و شناسا
قـانون  . رابطه را الزامي و دعواي نفي ولـد را مـردود شـناخته اسـت              

مثـل بـا كمـك        دارد كـه رضـايت بـه توليـد          مدني فرانسه مقرر مي   
اين قاعـده شـامل   . ]۱۹[گونه دعواي نفي ولد است     هر مانع   ،پزشكي

هرگونه دعواي نفي نسب اعم از پـدري، مـادري، مـشروع و طبيعـي          
شـده   مثـل بـا روش يـاد        بنابراين، زن يا مردي كه بـه توليـد        . است

تواند انتساب طفل به خود را نفي كند و در صورت             رضايت داده نمي  
وضـعيت  . اعالم خواهـد كـرد     نسب را احراز و      ه دادگاه رابط  ،نفي ولد 

خواندگي و داراي همـان اعتبـار و اقتـدار اسـت و              طفل مانند فرزند  
  سر هويژه مداخل  ه  مثل ب    همين امر تشريفات سنگين اين گونه توليد      

 دادگـاه در مـورد      هدفتر يا قاضي در مـورد اهـداي گامـت و مداخلـ            
ـ              ه پذيرش جنين را جهت احزار واقعي بودن رضايت و آگاهي افـراد ب
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  ٣٢٨

    وهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصلنامه پژ    

  .كند اهميت و خطرهاي روش مذكور توجيه مي
 ه دربـار  فرانـسه ۱۹۹۴قابل ذكر است كه قبـل از تـصويب قـانون            

نظـر    پذيرش دعواي نفي ولد در موارد ياد شده بين قضات اخـتالف           
 قانون مـدني كـه      ۳۱۱ـ۹ هادـاد م ـبود و ديوان تميز فرانسه به استن      

ت زن و مـرد را       رضـاي  ،كنـد   اسقاط حق اعتراض به نسب را منع مي       
 علمـاي حقـوق عـدم       ،با وجود اين  . دانست  مانع دعواي نفي ولد نمي    

حـل مـورد قبـول        كردند و همـين راه      استماع دعوي را پيشنهاد مي    
  . واقع شد۱۹۹۴گذار   قانون

در حقوق ايران الحاق كامل طفل به زن و شوهر متقاضي پذيرفته            
يف و تكـاليف    ظـا و«:  قانون مقرر داشته است كه     ۳ هماد. نشده است 

 ، جنين و طفل متولـد شـده از لحـاظ نگهـداري     هگيرند  اهدا زوجين
 نظير وظـايف و تكـاليف اوالد و پـدر و مـادر              ، نفقه و احترام   ،تربيت
 قـانون حمايـت از كودكـان بـدون          ۱۱ ه مشابه مـاد   ه اين ماد  .»است

 گذار ايران بـا      قانون به اين ترتيب،  . باشد   مي ۱۳۵۳سرپرست مصوب   
كه طفـل از لحـاظ نـسب بـه           نظر سنتي فقها مبني بر اين     توجه به   

 اثر توارث براي اين رابطـه قائـل نـشده           ،شود  صاحب نطفه ملحق مي   
  . است

 نخـستين مجلـس شـوراي    هنظر شوراي نگهبـان در مـورد مـصوب        
آن است كه شورا حق توارث بين طفـل و زن و       اسالمي نيز حاكي از   

 ، فقه سنتي هماهنگي دارد    اين نظر كه با   . شوهر پذيرنده قائل نيست   
 زيـرا   ،از لحاظ مصلحت طفل و خانواده و جامعـه قابـل ايـراد اسـت              

 وانگهـي آنـان     . هـستند   صاحبان نطفه در اين گونه موارد ناشـناخته       
 بـا   ،خواستند صاحب فرزند باشند و تحميل الحاق طفل به آنـان            نمي

 دهد  نه با خواست آنان وفق مي      ،آثاري كه بر اين الحاق مترتب است      
مطلـوب آن   . و نه با مصلحت طفل و مصالح اجتماعي سـازگار اسـت           

است كه طفل به كساني ملحـق شـود و از اشخاصـي ارث ببـرد كـه         
  پدر فرزندي و مادر فرزندي و آثار مترتب بر         ه رابط  و خواهان او بوده  

حـل كـه بـا      يرش ايـن راه ذالبته پ. اند يرفتهذآن را صريحاًَ يا ضمناًَ پ     
 نيازمند اجتهاد جديد در راستاي      ،يز هماهنگي دارد  حقوق تطبيقي ن  

  .حل مشكل فقهي و شرعي است
 منع نكاح و به تعبيري محرميت نيز قانون ايران سـاكت            هدر زمين 

اگر انتساب طفل به زن و شوهر متقاضـي را بـا تمـام آثـار آن         . است
. ن خواهـد بـود  آبپذيريم، منع نكاح با خويشان نزديـك نيـز از آثـار            

 قبـول   ،طور حصري  ه سكوت قانون و ذكر برخي ازآثار نسب ب        ليكن با 
 مصلحت طفل و خانواده و اخـالق عمـومي          اما. اين نظر دشوار است   

كنــد كــه نكــاح ايــن شــخص بــا زن و مــرد پذيرنــده و   اقتــضا مــي

 نزديك آنان، در حدي كه نكاح با خويشان نـسبي منـع          خويشاوندان
ن از نظـر برخـي از فقهـا         توا  در اين باره مي   . شده است، ممنوع باشد   

 كـه از لحـاظ    ـ  كه اين قرابت مانند قرابت رضاعي است مبني بر اين
يا در مورد قرابت بـا زن،   ـ  حرمت نكاح تفاوتي با قرابت نسبي ندارد

كـه كـسي كـه طفـل را در رحـم خـود               از نظر ديگري مبني بر اين     
 ،آيـد  پرورش داده و به دنيا آورده است مادر واقعي طفل به شمار مي            

 مداخلـه   ،بـراي رفـع هرگونـه ابهـام       . براي حل مشكل كمك گرفـت     
  .رسد گذار در اين مورد هم الزم به نظر مي  قانون

 معلوم نبودن ماهيـت     ،اشكال ديگري كه بر قانون ايران وارد است       
معلوم نيست آيا ايـن يـك تكليـف         . نفقه مقرر در قانون جديد است     

است يا يك تكليف متقابـل      كنندگان جنين     جانبه براي دريافت    يك
مطلوب آن است كه ايـن      . آيد  بر طبق قواعد نفقه اقارب به شمار مي       

نفقه مانند نفقه اوالد يك تكليف متقابل باشد كـه بـا نظريـه الحـاق        
كننده نيز هماهنگ خواهـد بـود، هـر      كامل طفل به زوجين دريافت   

 كه فقط از وظـايف و تكـاليف زوجـين سـخن            ٣چند كه ظاهر ماده     
آيد كـه فقـط       مي  يعني از ظاهر ماده بر     .رساند  فته خالف آن را مي    گ

كننده تكليف به انفاق دارند و طفل، حتي بعد از   زن و شوهر دريافت
اي در ايـن      رسيدن به سن رشد و بـا داشـتن تمكـن مـالي، وظيفـه              

  .خصوص ندارد
  

  بحث و نتيجه گيري
  :توان به چند نكته دست يافت آنچه گفتيم مي از

ساكت ) اسپرم يا تخمك  ( اهداي گامت    هقانون ايران در زمين    )الف
 در حالي كه در قوانين فرانسه مقررات نسبتاًَ جـامعي در ايـن              ،است

 .شود كه قابل استفاده براي تكميل قانون ايران است          زمينه ديده مي  
يعني ضمن پايبندي به فرهنگ ملي و اعتقادات مذهبي و با در نظر             

تـوانيم در ايـن زمينـه از تجـارب و              مـي  ،اني اير هگرفتن منافع جامع  
  مند شويم مقررات كشورهاي ديگر، از جمله فرانسه، بهره

 اهـداي جنـين بـه       ه در زمينه اهدا و انتقال جنين، قانون نحو        )ب
ــارورزوجــين   و مــشكل  نمــودهتحــولي ايجــاد، ۱۳۸۲ مــصوب ،ناب
شـدن    دار   را تا حدي حل كرده و بـه آرزوي بچـه           نابارورهاي    خانواده

با وجـود ايـن، بررسـي تطبيقـي نـشان      . آنان پاسخ مثبت داده است  
دهــد كــه قــانون ايــران در ايــن زمينــه نيــز داراي كمبودهــا و  مــي
  : هايي است، از جمله يينارسا
مثـل يـا      رحم و به طور كلي به توليد      گرفتن   به اجاره يا عاريه      -۱

فرانـسه بـه    اي نكرده، در حالي كه قانون         بارداري براي ديگري اشاره   
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  ٣٢٩

     صفاييسيدحسين                                                                                                                                   ...       نارسايي هاي قانون ايران درباره اهداي گامت

  صراحت آن را ممنوع شناخته است
 در قانون ايران به اثر طالق يا انحالل نكـاح در انتقـال جنـين                -۲
 در قانون فرانـسه انحـالل نكـاح يـا حتـي             ولي ،اي نشده است    اشاره

 ،تقاضاي طالق يا تفريق جسماني يا قطع زنـدگي مـشترك زوجـين            
 هابليت فسخ اراد  همچنين به ق  .  انتقال جنين تلقي شده است      از مانع

خـالف قـانون ايـران       كننده در قانون فرانـسه بـر         زوجين درخواست 
  تصريح شده است 

 قانون ايران در مورد انتقال جنين بعد از فـوت شـوهر سـاكت               -۳
  است، در حالي كه قانون فرانسه صريحاًَ آن را منع كرده است

ل ات اهـدا و انتقـا     ر در قانون ايران، ضمانت اجرايي بـراي مقـر         -۴
بيني نشده است و ايـن در حـالي اسـت كـه در قـانون                  جنين پيش 

 ضمانت اجراي مدني و كيفري در اين زمينه مقـرر گرديـده             ،سهفران
  است
 در مورد محرمانه بودن اهدا و انتقـال جنـين و ضـرورت عـدم       -۵
 هكننـده، قـانون نحـو        نام اهداكنندگان براي زوجين دريافـت      يافشا

فرانسه، سـكوت اختيـار كـرده و ايـن           نقانو خالف  جنين، بر  ياهدا
ي قانون آمده است، در حالي كه الزم اسـت          ياجرا نامه ينيقاعده در آ  

  .در خود قانون به اين قاعده تصريح گردد
 در زمينه نسب طفل حاصل از اين روش و آثار آن نيـز قـانون                )ج

  . ايران نارساست
ه، فقـط   قانون ايران بدون تصريح به الحاق طفل به زوجين پذيرند         

اشاره كـرده   ) نگهداري، تربيت، نفقه و احترام    (به بعضي از آثار نسب      
آيـد كـه از       مـي  نين بر چه و از آن     شت توارث را مسكوت گذا    هلأو مس 

 سـنتي، طفـل بـه صـاحبان گامـت ملحـق             هلحاظ ارث، طبق نظريـ    
كننـدگان     الحـاق طفـل بـه دريافـت        ،كه مطلوب  شود و حال آن     مي

حـل كـه       البته اين راه  . از جمله توارث است   جنين با تمامي آثار آن      
در قانون فرانسه پذيرفته شده با فقه و حقوق سنتي سازگار نيست و             

نظر در مورد منع نكاح و واليت قهري نيز         . نياز به اجتهاد جديد دارد    
ن راشود و از ايـن لحـاظ نيـز قـانون ايـ               قانون ديده نمي   در صريحي

   ناقص است

 منابع

، ١٣٨٢ن، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايـران،        مجموعه قواني  -۱
  ٧٢٩صفحه 

، روزنامـه رسـمي كـشور،       ١٣٨٣مجموعه قوانين و مقررات سال       -٢
  ٤٥٨، صفحه ١٣٨٣

ـ ـ فرهنگـ  ـ  انجمـن علمـي   -٣ ام ـان، احكـ ـي كرمـ ـ ملـ ـهي كتابخان
، مركـز انتـشارات دفتـر       ٣ جلدپزشكان و مشاغل مربوط به پزشكي،       

  ٥٩ فحه، ص١٣٧٩قم،   قم،ه علميهتبليغات حوز
  ٢ جلدالمسائل،  محمد، جامع فاضل لنكراني -٤

5- Art L. 1244-3 CSP. code de la santé publique, 1994 
6- Art L. 1244-4 CSP. 
7- Art L. 1244-2 CSP. 
8- Art L. 1211-2. CSP. 

فتاواي آيات عظـام فاضـل لنكرانـي و مكـارم شـيرازي، توضـيح                -۹
  ، دفتر انتشارات اسالمي٥ جلد، ٢ جلدالمسائل مراجع، 

  ١٩٩٤، قانون سالمت عمومی فرانسه، ١٢١١-٥ماده  -١٠
11- F Terré et D Fenouillet, Droit C. Les personnes, la 
famille, les incapacités, Dalloz, 6e éd. Paris 1996 
12- Art. 511-10 code penal 
13- Art. L. 2141-5; L-1211-5 CSP. et Art. 16-8 CCiv.; 
cf. Terré, op.cit 

سيد حسين، توليدمثل مصنوعي بـا كمـك پزشـكي در            صفائي -۱۴
، ١٣٨٣ حقوق و علوم سياسـي،     ه دانشكد هحقوق فرانسه و ايران، مجل    

٨٥-٨٦، ٦٤  
صفايي سيد حسين، توليد مثل مصنوعي بـا كمـك پزشـكي و              -۱۵

و علوم  انتقال جنين در حقوق فرانسه و ايران، مجله دانشکده حقوق           
 ٧٣، ٦٤، ١٣٨٣سياسي، 
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